
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/ 175 / 29 aprilie  2004

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele  de  27, 28  şi 29.04.2004

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: doamna dr.Alexandra Cucu,

director general adjunct la Direcţia medicinii preventive din cadrul Ministerului

Sănătăţii, doamna Lidia Cojocaru, şeful Serviciului Sănătăţii şi Securităţii în

Muncă din cadrul Ministerul Muncii ,Solidarităţii Sociale şi Familiei şi doamna

Adriana Nedu, expert superior, Direcţia relaţia cu Parlamentul din cadrul

Ministerului Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei .

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  care supune la vot ordinea de zi.

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Reexaminarea propunerii legislative privind statutul medicului de

medicina muncii şi organizarea serviciilor de medicina muncii (PL

nr.337/2003).

2. Diverse.

La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei reaminteşte celor prezenţi că, în şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor

sanatate
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din ziua de 5 februarie 2004, a fost luat în dezbatere raportul comisiei

nr.28/502/15 decembrie 2003 asupra propunerii legislative privind statutul

medicului de medicina muncii şi organizarea serviciilor de medicina muncii

( PL nr.337/2003).

Cu acea ocazie, la propunerea doamnei Paula Maria Ivănescu, Plenul

Camerei Deputaţilor a hotărât elaborarea de către Comisia pentru sănătate şi

familie a unui raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială asupra

acestei propuneri legislative. De asemenea, s-a decis elaborarea unui punct de

vedere de către  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În consecinţă, subliniază domnia sa , pe baza propunerilor înaintate de

către Comisia pentru muncă şi protecţie socială, precum şi a celor înaintate de

către Ministerul Sănătăţii prin adresa nr. OB 1779 din 21.02.2004, s-a întocmit

un material, în scris, care corespunde acestor cerinţe. S-a constatat că

propunerile Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, corespund cu cele ale

Ministerului Sănătăţii .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îşi declară

nemulţumirea privind modul de reprezentare, la lucrările comisiei, al

Ministerului Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei , încălcându-se repetat

prevederile cuprinse în Regulamentul Camerei Deputaţilor privind participarea

obligatorie a miniştrilor la aceste lucrări.

Domnia sa acordă cuvântul reprezentanţilor Ministerului Muncii,

Solidarităţii Sociale şi Familiei .

Doamna Lidia Cojocaru doreşte să facă câteva remarci în ceea  ce

priveşte corelarea unor prevederi din propunerea legislativă cu acquis-ul

comunitar.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă  reprezentantul

Ministerului Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei  dacă are cunoştinţă de

materialul de lucru al comisiei care cuprinde propunerile Comisiei pentru muncă

şi protecţie socială şi ale Ministerului Sănătăţii .
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Doamna Lidia Cojocaru răspunde că nu cunoaşte cuprinsul nici al acestui

material şi nici propunerile Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Domnia

sa solicită un termen pentru a fi în măsură să elaboreze un nou punct de vedere

al Ministerului Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că, la elaborarea materialului scris, s-au avut în vedere toate propunerile

înaintate de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul

Sănătăţii , cu excepţia celor privitoare la eliminarea textelor care reglementează

înfiinţarea institutelor de medicină a muncii. Pe baza acestor documente, domnia

sa solicită Ministerului Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei un punct de

vedere, în scris, până cel târziu vineri 30 aprilie a.c.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă

cuvântul doamnei dr.Alexandra Cucu pentru a expune punctul de vedere al

Ministerului Sănătăţii .

Doamna dr.Alexandra Cucu arată că, în materialul prezentat de comisie,

cuprinde toate propunerile înaintate de către Ministerul Sănătăţii , cu excepţia

celor privitoare la înfiinţarea institutelor de medicină a muncii. Institutele de

medicină a muncii, propuse a se înfiinţa, fac parte dintr-o componentă articulată,

subliniază domnia sa . În mod firesc, aceste institute ar trebui să se regăsească în

structura actuală a institutelor de sănătate publică regionale.

Crearea acestor institute de medicină a muncii implică eforturi financiare

şi materiale suplimentare greu de suportat. În plus, nici resursele umane actuale

nu permit, în prezent, susţinerea unui astfel de proiect, cunoscut fiind faptul că

numărul medicilor de medicină a muncii este total insuficient. O analiză

completă a avantajelor şi dezavantajelor înfiinţării acestor institute este absolut

necesară.De exemplu, substanţele biocide, care sunt nocive pentru sănătatea

populaţiei, nu sunt dependente numai de condiţiile de muncă, ci şi de mediu şi

alimentaţie. În opinia Ministerului Sănătăţii , cu argumentele care au fost
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expuse, aceste institute ar trebui să funcţioneze ca departamente în cadrul

actualelor institute de sănătate publică regionale.

Domnia sa face cunoscută propunerea Ministerului Sănătăţii care face

obiectul adresei nr.21105 din 28.04.2004.

Astfel, la art.1, după alin.(1) se propune să se introducă alin.(2) şi (3) cu

următorul cuprins:

“(2) Posturile de medic de medicina muncii pot fi ocupate, prin concurs,

organizat în condiţiile legii, de către medicii care au competenţă în medicina de

întreprindere, până la data de 31.12.2007.

(3) Numărul posturilor de medic de medicina muncii şi distribuţia

teritorială a acestor posturi se aprobă de către ministrul sănătăţii, la propunerea

direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”

Această propunere are în vedere faptul că numărul medicilor de medicina

muncii confirmaţi prin rezidenţiat, în prezent, la nivel naţional este de 256.

Pentru o perioadă tranzitorie, până la terminarea rezidenţiatului de către

medicii aflaţi în pregătire în această specialitate de medicina muncii, posturile de

medici de medicina muncii să poată fi ocupate prin concurs, în condiţiile legii, şi

de alţi medici care au competenţă în medicina de întreprindere.

Numărul posturilor de medici de medicina muncii la nivel naţional şi

teritorial va fi stabilit de Ministerul Sănătăţii , pe baza propunerilor direcţiilor de

sănătate publice judeţene, ţinând cont de o serie de criterii precum : numărul

total al populaţiei active/ocupate, nivelul dezvoltării economice, venitul/cap de

locuitor etc., cu posibilitatea de a fi mărit în funcţie de dezvoltarea  economică şi

financiară a judeţului.

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei soluţia

de compromis, propusă de Ministerul Sănătăţii , privind ocuparea posturilor de

medici de medicina muncii decătre medicii care au competenţă în medicina de

întreprindere, este de acceptat, de către cele două comisii sesizate în fond.
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În ceea ce priveşte institutele de medicina muncii, acestea funcţionează, în

prezent, în ţări precum Italia, Germania, Polonia, Spania, Elveţia, Anglia, Suedia

şi Brazilia.  Resursele financiare pot reprezenta un argument serios ca de altfel

lipsa resurselor umane. Viaţa a demonstrat că reţeaua de medicină a muncii

trebuie consolidată. De exemplu, pe piaţă, a fost comercializată o argilă cu un

conţinut de 25 mg de aluminiu ceea ce reprezintă un real pericol pentru

sănătatea consumatorilor de astfel de produse. Din punct de vedere al

problematicii de fond aceste institute de medicină a muncii ar trebui înfiinţate

prin lege.

Doamna dr.Alexandra Cucu solicită cuvântul şi arată că, în momentul de

faţă, există un proiect PHARE pe anul 2003 care cuprinde şi soluţionarea unor

probleme în domeniul medicinii muncii. Dacă evaluatorii externi vor constata

depăşirea nivelurilor financiare stabilite în program cu siguranţă vor apărea

probleme. Aquis-ul comunitar nu prevede înfiinţarea unor astfel de institute,

conchide domnia sa .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază, în

continuare, că deşi există probleme financiare, institutele de medicină a muncii

reprezintă o structură, în plus, dar care este necesară.

Dl.dep.prof.dr.Ioan  Mihai Năstase arată , în continuare, că pragul de

monitorizare al poluării presupune  în mod obligatoriu şi existenţa unui centru

de cercetare în medicina muncii. Problema financiară nu trebuie să devină un

impediment în calea protejării potenţialului biologic al naţiunii şi al stării de

sănătate a populaţiei. Există numeroase componente de risc asupra sănătăţii

populaţiei care trebuiesc monitorizate şi, în acest sens, în anul 2001, România a

semnat programul de monitorizare. În calitatea sa de autor al primului tratat de

ecologie din lume, domnia sa susţine înfiinţarea acestor institute de medicina

muncii.

Poluarea reprezintă o problemă majoră, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei . Gradul înalt de poluare a municipiului Baia Mare
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reprezintă principalul factor de risc asupra sănătăţii populaţiei de zonă. În

perioada 2000 – 2003, domnia sa a sesizat , în nenumărate rânduri, Ministerul

Mediului asupra atentatului la sănătatea populaţiei din municipiul Baia Mare. În

condiţiile în care ar fi existat un  institut de medicină a muncii, factorii care

poluează mediul ar fi fost monitorizaţi. Principalii agenţi industriali din zonă au

primit avize de mediu care nu corespund situaţiei reale din zonă .

De aceea , pentru luarea deciziei corecte, este necesară o analiză

complexă. În situaţia în care se va decide ca aceste institute să nu fie înfiinţate,

este necesar ca actualelor departamente şi secţii să li se acorde responsabilităţi

speciale, separat de igiena alimentaţiei.

Doamna dr.Alexandra Cucu solicită cuvântul şi menţionează că actualele

institute de sănătate publică dispun de secţii puternice privind expunerea

profesională. Prin ordinul ministrului sănătăţii nr.188/2004, Institutului de

sănătate publică Bucureşti i s-au dat atribuţii sporite. La ora actuală se

intenţionează transformarea acestui institut în Institut Naţional de Sănătate

Publică.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că, în prezent, există structuri suficiente şi se pronunţă cu fermitate împotriva

înfiinţării unui astfel de institut. În opinia domniei sale, în cadrul actualului

institut , se poate organiza o secţie naţională pentru medicină a muncii.

În continuare, solicită cuvântul doamna dep.dr.Ana Florea . Domnia sa

arată că medicina muncii reprezintă o problemă deosebit de importantă şi de

perspectivă. Dacă nu există suficient personal, trebuie şcolarizat, pentru că altfel

sistemul de asigurări sociale de sănătate va fi încărcat,  suplimentar, cu o nouă

patologie. Legea ar trebui să menţioneze un termen limită până la care  să fie

înfiinţate aceste institute .

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată că legislaţia a devansat situaţia reală din

teritoriu. Astfel, datorită lipsei de personal, medicii de medicină a muncii au

devenit “notariate”. Domnia sa solicită Ministerului Muncii , Solidarităţii
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Sociale şi Familiei să pună stavilă unor astfel de practici. Activitatea de

medicină a muncii trebuie decongestionată prin folosirea medicilor de familie

care dispun de competenţe în medicina muncii.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată, în continuare, că înfiinţarea unei

suprastructuri în domeniul medicinii muncii nu este necesară. Principala

problemă este aceea de folosire raţională a personalului existent în sistem.

În continuare s-a trecut la examinarea, pe articole,  a propunerii

legislative, a amendamentelor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi a

propunerilor înaintate de Ministerul Sănătăţii .

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, titlul legii

“Lege privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii”,

în varianta propusă de Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul

Sănătăţii şi în conformitate cu  art.187 din Codul muncii.

Pentru corelare cu titlul legii, titlul Capitolului I s-a reformulat în

“Statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii”.

Titlul Secţiunii 1 nu a fost modificat.

Pentru claritatea textului, comisia a aprobat , în unanimitate,

amendamentul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială susţinut şi de

Ministerul Sănătăţii . Astfel:

“Art.1.- Funcţia de medic de medicină a muncii este exercitată numai de

medicul specialist sau primar de medicină a muncii, cu drept de liberă practică.”

Textul art.2 şi titlul Secţiunii a 2-a au rămas în forma propusă de către

Comisia pentru sănătate şi familie .

Pentru exprimarea unitară cu Normele generale de protecţia muncii,

comisia a hotărât, în unanimitate, să aprobe reformularea art.3, în forma propusă

de Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul Sănătăţii , după cum

urmează:

“Art.3. – Medicul de medicină a muncii poate ocupa un post în sectorul

public şi/sau privat, conform pregătirii sale”.
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Privitor la art.4 şi 5, comisia a constatat că,  Codul  muncii reglementează

ocuparea posturilor prin concurs, numai pentru sectorul public. Pentru sectorul

privat, modalitatea de angajare se stabileşte de către angajator prin contractul

colectiv de muncă.

În consecinţă, comisia a aprobat propunerile Comisiei pentru muncă şi

protecţie socială şi Ministerului Sănătăţii , după cum urmează:

“Art.4. – În sectorul public, ocuparea  posturilor  de medicină a muncii se

face prin concurs , conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii .

Art.5. – În sectorul privat, angajarea medicului de medicină a muncii  se

face pe baza unui contract individual  încheiat între medic şi angajator.”

Pentru un spor de precizie în exprimare, la titlul Secţiunii a 3-a cuvântul

“Funcţii” a fost înlocuit cu “Atribuţii”.

Textul art.6 a rămas în forma propusă de către Comisia pentru sănătate şi

familie .

La art.7 comisia a constatat că angajatorul este acela care iniţiază

evaluarea locului de muncă. Pentru claritatea formulării , în limitele domeniului

de competenţă, comisia a aprobat, în unanimitate, reformularea propusă de

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul Sănătăţii, astfel:

“Art. 7.- Medicul de medicină a muncii identifică factorii de risc şi

participă la acţiunile de evaluare a acestora prin următoarele acţiuni principale:

a) recomandă investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili

diagnosticul bolilor profesionale şi/sau a celor legate de profesie;

b) stabileşte diagnosticul bolilor profesionale şi a celor legate de

profesie;

c) colaborează cu specialişti din alte  domenii în stabilirea

diagnosticului bolilor profesionale.”

În continuare, la art.8, comisia a constatat că atribuţiile prevăzute la lit.a)

şi g) fac obiectul de activitate al medicinii şcolare, respectiv al Legii

nr.90/1996. Astfel, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a propus
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eliminarea celor două texte, amendament aprobat, în unanimitate şi de către

Comisia pentru sănătate şi familie .

Pentru claritatea textului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi

Ministerul Sănătăţii au propus ca art.9 să se reformuleze, după cum urmează:

“Art.9. - Medicul de medicină a muncii organizează supravegherea stării

de sănătate a angajaţilor concordant cu particularităţile expunerii la factorii de

risc. În acest scop medicul de medicină a muncii:

a) participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile

legate de profesiune;

b) vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere.”

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, acest

amendament.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul Sănătăţii au

propus eliminarea art.10, motivând că acordarea şi criteriile de selecţie a

echipamentului individual de protecţie reprezintă răspunderea angajatorului. De

asemenea, textul propus a se elimina se suprapune peste prevederile art.7,

reformulat.

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, acest

amendament.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul Sănătăţii au

propus eliminarea art.11 deoarece, instruirea pe probleme de urgenţă, este

efectuată de personal abilitat de Ministerul Sănătăţii şi nu de către orice medic.

În aceste condiţii, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în

unanimitate, acest amendament.

Pentru corelarea cu celelalte atribuţii care revin responsabilului cu

Protecţia muncii, conform Normelor generale de protecţie a muncii, Comisia

pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul Sănătăţii au propus ca art.12 să se

reformuleze , astfel:
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“Art.12. - Medicul de medicină a muncii evaluează aptitudinea pentru

muncă în relaţie cu starea de sănătate şi promovează adaptarea muncii la

posibilităţile angajaţilor asigurând :

a) evaluarea handicapului în relaţie cu munca;

b) managementul clinic în procesul de recuperare a capacităţii de

muncă;

c) aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare;

d) colaborarea cu specialistul în psihologia muncii în vederea

reabilitării angajaţilor cu probleme de sănătate mentală datorate unor factori

aferenţi  procesului muncii şi relaţiilor interumane de la locul de muncă;

e) măsurile adecvate privind sănătatea şi securitatea în muncă a

angajaţilor  cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri şi consumul de

alcool;

f) consilierea în probleme de reabilitare şi reangajare;

g) consilierea cu privire la menţinerea  în muncă a angajaţilor vârstnici

şi a celor cu disabilităţi;

h) promovarea capacităţii de muncă, a sănătăţii, îndemânării şi

antrenamentului în relaţie cu cerinţele muncii.”

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, acest

amendament.

Art.13, 14 şi 15 au rămas în forma propusă de către Comisia pentru

sănătate şi familie .

La art.16 comisia a constatat că programele de sănătate în muncă se

adresează angajaţilor şi trebuie susţinute de angajatori.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în

unanimitate, forma propusă de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi

Ministerul Sănătăţii , după cum urmează:
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“Art. 16. – Medicul de medicină a muncii întocmeşte rapoarte cât mai

precise şi mai complete către angajator, angajaţi şi autorităţile competente,

conform legii.”

Deoarece art.17 are în vedere partea de cercetare ştiinţifică şi nu practica

medicală curentă, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat reformularea

propusă de către  Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul

Sănătăţii :

“Art.16. - Medicul de medicină a muncii poate contribui prin activitatea sa

la cunoaşterea ştiinţifică în domeniul sănătăţii în muncă respectând principiile

etice aplicate în cercetarea medicală.”

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul Sănătăţii au

propus eliminarea art.18 şi 19 din propunerea legislativă.Dispoziţiile cuprinse la

art.18 nu sunt conforme prevederilor legale. Textul art.19 induce confuzia cu

privire la responsabilităţile serviciului de medicină a muncii şi ale serviciului de

securitate a muncii, organizate conform legii. Identificarea factorilor de risc

reprezintă responsabilitatea angajatorului.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate,

ca art.18 şi 19 să se elimine.

La art.20, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a propus ca, pentru

corelare cu terminologia din Legea Codului muncii nr.53/2003, să se

reformuleze textul ,după cum urmează:

“Art.19. - Medicul de medicină a muncii asigură managementul serviciilor

medicale de medicina   muncii , astfel :

a) evaluează priorităţile de acţiune în domeniul sănătăţii în muncă;

b) evaluează calitatea serviciilor promovând auditul cu privire la

îngrjirile de sănătate în muncă;

c) păstrează datele medicale ale serviciului sub strictă

confidenţialitate;
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d) concepe un program de instruire pentru personalul angajat în

serviciile de medicina muncii şi de sănătate şi securitate în muncă .”

Art.21 a rămas în forma propusă de către Comisia pentru sănătate şi

familie.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul Sănătăţii au

propus eliminarea art.22 deoarece statutul medicului de medicină a muncii se

referă numai la mediul de medicină a muncii.

Amendamentul a fost aprobat, în unanimitate, de către comisie.

Textul Secţiunii a 4-a şi art.23 au rămas nemodificate.

Constatând că pregătirea profesională continuă implică şi studiile

postuniversitare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a propus eliminarea,

la art.24, a sintagmei ”şi învăţământ postuniversitar”, amendament care a fost

aprobat în unanimitate.

Art.25 şi 26 au rămas în forma propusă de către Comisia pentru sănătate şi

familie , iar art.27 a rămas nemodificat.

La art.28, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul

Sănătăţii au propus eliminarea , din text, a sintagmei “Societatea Română de

Medicina Muncii”, organism care nu este înregistrat ca entitate juridică, legea

dispunând doar înscrierea medicilor de medicina muncii în Colegiul Medicilor

din România.

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, acest

amendament.

Art.29 a rămas în forma propusă de către Comisia pentru sănătate şi

familie  iar art.30 şi titlul Secţiunii a 5-a au rămas nemodificate.

De asemenea art.31 a rămas în forma propusă de către Comisia pentru

sănătate şi familie .

La art.32, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate,

reformularea propusă de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială care

vizează îmbunătăţirea redactării.
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Art.33 şi titlul Secţiunii a 6-a au rămas nemodificate.

Art.34, 35 şi 36 au rămas în forma propusă de către Comisia pentru

sănătate şi familie .

La art.37 comisia a constatat că, conform legii, declararea bolilor

profesionale nu se face direct către  angajator, ci prin intermediul fişei de

semnalare BP1, către direcţia de sănătate publică. În consecinţă, la propunerea

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerului Sănătăţii , comisia a

aprobat următoarea reformulare:

“Art.32. – Medicul de medicină a muncii respectă secretul profesional

promovat prin codul deontologic medical. Rezultatele examinărilor medicale

efectuate angajaţilor se comunică angajatorilor numai în termeni de “aptitudine”

sau  “inaptitudine”, exceptându-se cazurile prevăzute de lege, respectiv

declararea accidentelor de muncă şi a  bolilor infecţioase şi parazitare cu risc de

transmitere în colectivitate  .”

Art.38 a rămas în forma propusă de către Comisia pentru sănătate şi

familie .

Pentru claritatea exprimării, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a

propus reformularea art.39, aprobată, în unanimitate, de către Comisia pentru

sănătate şi familie .

Art.40 a rămas în forma propusă de către Comisia pentru sănătate şi

familie , iar art.41 nemodificat.

De asemenea, art.42 şi 43 şi titlul Capitolului II au rămas în forma

propusă de către Comisia pentru sănătate şi familie , iar art.44 nemodificat.

Asupra propunerilor înaintate de Comisia pentru muncă şi protecţie

socială şi Ministerul Sănătăţii , privind eliminarea textelor art.45, 46 şi 47, cu

referire la înfiinţarea institutelor de medicină a muncii, Comisia pentru sănătate

şi familie a hotărât să nu se pronunţe.

La art.48, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul

Sănătăţii au propus ca sintagma “spitale de boli profesionale” să se elimine
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deoarece numărul de internări în toate secţiile cu paturi, existente în prezent, a

scăzut şi nu există o sursă clară de finanţare a acestora.

Acest amendament a fost aprobat de către Comisia pentru sănătate şi

familie , în unanimitate.

Pentru a răspunde exigenţelor de tehnică legislativă, Comisia pentru

sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, propunerea de reformulare a art.49,

înaintată de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

Art.50 şi titlul Capitolului III au rămas nemodificate.

La art.51, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate,

propunerea de eliminare formulată de către Comisia pentru muncă şi protecţie

socială şi Ministerul Sănătăţii deoarece, pentru alte specialităţi, există

reglementări speciale.

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, propunerea

Ministerului Sănătăţii de reformulare a art.52 , astfel:

“Art.52. - (1)  Posturile de medic de medicina muncii pot fi ocupate, prin

concurs, organizat în condiţiile legii, de către medicii care au competenţă în

medicina de întreprindere, până la data de 31.12.2007.

(2) Numărul posturilor de medic de medicina muncii şi distribuţia

teritorială a acestor posturi se aprobă de către ministrul sănătăţii, la propunerea

direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”

Art.53 a rămas în forma propusă de către Comisia pentru sănătate şi

familie .

La art.54, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Ministerul

Sănătăţii au propus eliminarea deoarece unităţile sanitare sunt organizate pe

baza unor unor acte normative în vigoare.

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, acest

amendament.

În finalul acestor dezbateri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei  doreşte să sublinieze că, până la apariţia acestei propuneri legislative,
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nu au mai existat preocupări legislative privind medicina muncii. Atunci când se

înfiinţează un institut naţional, înseamnă că se acordă o importanţă deosebită

problemei respective. Dintr-un alt punct de vedere, se pot acorda atribuţii

supliementare secţiilor respective existente precum în Cehia, unde s-au înfiinţat

departamente de medicină ocupaţională. Indiferent de opţiune, scopul este unic

şi anume prevenirea bolilor profesionale.

La punctul doi al ordinii de zi , doamna dep.dr.Daniela Bartoş şi

dl.dep.farm.Ion Burnei  au făcut o informare cu privire la participarea la

seminarul care s-a desfăşurat, în perioada 22 – 24 aprilie a.c., la Dublin –

Irlanda. Tema acestuia a fost următoarea “Good Governance for an Effective

Response to HIV/AIDS in Africa” a fost următoarea:

Lucrările seminarului au fost structurate astfel: o sesiune plenară şi patru

secţiuni tematice.

La sesiunea plenară au luat cuvântul dl ministru Tom Kitt – ministru de

stat pentru dezvoltarea cooperării şi drepturile omului din Irlanda, urmat de

reprezentanţi din Lesotho, Africa de Sud, precum şi a unor organizaţii

internaţionale : UNAIDS, UNWFP.

În cadrul secţiunii 2 : ”Rolul parlamentelor în combaterea HIV/SIDA “ a

luat cuvântul doamna dep.dr.Daniela Bartoş . Alocuţiunea a vizat prezentarea

progreselor înregistrate de România în problema delicată a gestionării situaţiei

bolnavilor cu SIDA. De asemeni, a fost prezentată pe larg “Legea referitor la

prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi combaterea eficientă a bolii SIDA

precum şi protecţia specială a persoanelor afectate de acest flagel.” Tot în cadrul

acestei secţiuni au participat la discuţiile cu delegaţiile altor ţări din regiune,

respectiv Slovacia, Germania, dl.sen.prof.dr.Pop De Popa Ioan şi

dl.dep.farm.Ion Burnei .

Reuniunea s-a încheiat cu importante concluzii referitoare la rolul

implicării Parlamentelor în problematica menţionată mai precis:



16

1. Parlamentarii să devină luptători activi pentru drepturile copiilor

infectaţi cu HIV/SIDA prin intensificarea activităţii lor politice.

2. Implicarea politică pentru combaterea bolii mai ales prin prevenţie

primară în special în regiunea Africii subsahariane.

3. Importanţa alocării de resurse pentru prevenirea şi combaterea

afecţiunii HIV/SIDA .

4. Să ajute la prevenirea stigmatizării bolnavilor cu integrarea socială

corespunzătoare şi asigurarea unei consilieri adecvate educaţionale.

5. Să acţioneze în conformitate cu “Un Millenium Development

Declaration” cu rezoluţiile “Sesiunii Speciale ONU pe problematica HIV/SIDA

“ şi a “Sesiunii ONU pe problematica copilului”.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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